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  مقدمه

مديريت بقاياي گياهان زراعي يکـي از ارکـان اصـلي توليـد در              

هاي ها با تأثير مستقيم بر ويژگي     کشاورزي است، زيرا اين روش    

ســزايي در تغييــرات عملکــرد خــاک در بلنــد مــدت نقــش بــه

هـايي  از ديربـاز روش   . محصوالت زراعي در يک منطقـه دارنـد       

 سوزاندن بقاياي گياهي، باقي گذاردن بقايا بر سطح خـاک           چون

آوري بقايا از سطح مزرعه، و شخم بقايـا در           ، جمع )مالچ کلشي (

خاک جهت مديريت بقاياي گياهان زراعـي مطـرح بـوده اسـت        

هاي گياهي حاوي مقادير زيادي از عناصر مـورد نيـاز           اندام). ۹(

ثير مهمــي در باشــند و برگردانــدن آنهــا بــه خــاک تــأگيــاه مــي

هـاي  خيزي خاک دارد و باعث افزايش فعاليت ميکـروب         حاصل

خاکزي شده که خود سبب بهبود خواص فيزيکوشيميايي خـاک          

  . گرددمي

نگهــداري بقايــاي گيــاهي در ســطح خــاک اغلــب موجــب 

گردد، اما در برخـي شـرايط بـه         افزايش عملکرد گياه زراعي مي    

 مناسـب و ناکـافي      داليل مختلفي چون کمبود ادوات خاکورزي     

بودن دانش کشاورزان در مـورد مـديريت بقايـا، کـاهش تهويـه         

خاک، و سرد و مرطوب شدن آن بر اثـر بـاقي گذاشـتن مقـادير        

ها و کنتـرل    زياد بقايا و مشکالت ناشي از شيوع آفات و بيماري         

چنين کاهش قابليت دسترسي عناصر غذايي       هاي هرز و هم   علف

ب کـاهش عملکـرد گيـاه زراعـي         براي گياه زراعي بعدي، موج    

نشان داد کـه کـاهش مقـادير بقايـاي        ) ۳(بحراني  ). ۲۵(شود   مي

گندم به ميزان حدود نصف تا يک سوم و ادغام آنها با خـاک در    

مقايسه با حالت سوزاندن و يا بدون بقايا نه تنها باعـث کـاهش              

تواند موجـب افـزايش     شود، بلکه در بلند مدت مي     عملکرد نمي 

دوپريــز و . و در نتيجــه بهبــود کيفيــت خــاک گــرددمــواد آلــي 

دريافتند که سوزاندن بقاياي گياهي در مقايـسه بـا          ) ۶(همکاران  

برگرداندن آنها به خاک سبب افـزايش عناصـر غـذايي خـاک و              

عملکرد گياهان زراعي شد که اين افزايش عملکرد تا چهار سال           

 پيش از   كاهش بخشي از بقاياي گندم آبي در مزرعه       . ادامه يافت 

كشت جديد ازطريق مكانيكي و يا مخلوط و خرد كردن آنها در            

 بازدارنـدگي بقايـا مـؤثر       آثارتواند در كاهش    درون خاك نيز مي   

تواند باعـث   اختالط و خرد كردن بقايا در درون خاك مي        . باشد

هاي کشت آبي که ميزان     در سامانه ). ۴(افزايش كربن خاك شود     

، کشت گياهان بعدي در درون بقايا       بقاياي توليد شده زياد است    

مقادير زياد بقايـا    . ممکن است مشکالتي را به همراه داشته باشد       

از طريق فيزيکي يا شيميايي بر سبز شـدن و رشـد گيـاه بعـدي                

ترين عنصر غـذايي  نيتروژن محدود کننده ).۱۸(گذارند تأثير مي

در . رودشمار مي و محور اصلي تمام کودها در مقياس جهاني به        

دار يك  هاي نيتروژن هاي حفظ بقاياي گياهي، كاربرد كود     سامانه

عامل كليدي جهت توليد محصول محسوب شـده و بـر الگـوي      

گندم در مراحل مختلـف     . گذاردذخيره كربن آلي خاك تأثير مي     

بنـابراين، مـصرف    . رشد خـود نيـاز متفـاوتي بـه نيتـروژن دارد           

ن معـين بـراي ايـن       كودهاي نيتروژنه بـه ميـزان الزم و در زمـا          

واكنش گياه بستگي به شـرايط آب       ). ۱۰(باشد  محصول مهم مي  

و هوايي، اقليم منطقه، ظرفيت جذب نيتروژن توسط گياه، ميزان          

نيتروژن خاك، كاربرد بقايا، زمان وميـزان كـاربرد مناسـب كـود             

  ). ۲(نيتروژن دارد 

کارايي مصرف نيتـروژن در غـالت را        ) ۲۰(ران و جانسون    

انــد کــه ايــن مقــدار در  درصــد گــزارش کــرده۵۰-۳۳حــدود 

 درصـد و در کـشورهاي توسـعه         ۲۹کشورهاي در حال توسعه     

محـدود  تحـت شـرايط نـا     .  درصد برآورد گرديده است    ۴۲يافته  

تـرين عامـل    بودن کاربرد آب، وضعيت نيتروژن گياه زراعي مهم       

امـروزه  ). ۱۳(باشـد   کننده سرعت تجمع زيست توده مـي       کنترل

مختلفي مصرف کودهاي آلي کاهش يافته و نيـاز غـذايي           علل   به

). ۱۴(شـود   گياهان عمدتاً از طريق کودهاي شيميايي تأمين مـي        

هاي نيتروژنـي   ويژه کود  هاي شيميايي، به  استفاده بي رويه از کود    

هاي اخيـر عامـل اصـلي       هاي آلي در سال   و عدم استفاده از کود    

براي ). ۱(ران است   هاي اي کاهش چشمگير ميزان ماده آلي خاک     

تحركـي نيتـروژن   بـي  از و جلـوگيري  گيـاهي  بهتر بقاياي تجزيه

در کـشت متـوالي     . تواند به خاك افزوده شود    خاك، نيتروژن مي  

 بـروز عوامـل محدودکننـده رشـد ماننـد کـاهش           لدليـ  گندم بـه  

هـا و نيـز کـاهش       خيزي خاک، افزايش آفـات و بيمـاري        حاصل

 اسـتفاده مناسـب از نيتـروژن        عملکرد محصول، توانايي گياه در    



  ...ياي گياهان ذرت، کلزا، آفتابگردان و تأثير مقادير مختلف نيتروژن و بقا

۱۸۳  

قابل دسترس در خاک کاهش يافته و در نتيجه کـارايي مـصرف             

هـدف از انجـام ايـن پـژوهش         . گـردد نيتروژن دچار نقصان مي   

بررسي برهمکنش مقادير نيتروژن و بقاياي مختلـف گيـاهي بـر            

  .رشد، عملکرد دانه و کارايي مصرف نيتروژن در گندم بود

  

  ها مواد و روش

ر بررسي تأثير مقادير مختلف نيتروژن و بقايـاي گيـاهي           به منظو 

ذرت، کلزا، آفتـابگردان و گنـدم بـر رشـد، عملکـرد و کـارايي                

 در ۱۳۸۹-۹۰ي در سال زراعي     شيآزمامصرف نيتروژن در گندم     

 كيلومتري ۱۸ فاصله در واقع شيراز دانشگاهي  کشاورز دانشکده

 و ۳۵ ۵۲جغرافيـايي  طـول  بـا ،  باجگـاه  (شـيراز  شـرقي  شمال

) دريـا  سـطح  متـر از   ۱۸۱۰ ارتفـاع  و ۴۰ ۲۹جغرافيايي عرض

هاي دو بار خرد    صورت کرت  آزمايش مورد نظر به   .  گرفت انجام

 تکـرار اجـرا   ۴هاي کامل تـصادفي بـا       شده در قالب طرح بلوک    

عنـوان عامـل اصـلي       تيمارهاي آزمايشي شامل نيتـروژن بـه      . شد

م در هکتـار از منبـع        کيلـوگر  ۱۸۰ و   ۱۳۵،  ۹۰،  ۴۵شامل مقادير   

عنوان عامل فرعي شـامل بقايـاي        کود اوره، نوع بقاياي گياهي به     

، کلـزا  )رقـم يوروفلـور  (، آفتابگردان  )۷۰۴هيبريد  (گياهان ذرت   

، و مقـدار    )شـاهد (وبدون بقايا   ) رقم شيراز (، گندم   )رقم طاليه (

، ۱۰۰۰، ۲۵۰۰( درصد ۲۵عنوان عامل فرعي فرعي شامل     بقايا به 

، ۲۰۰۰،  ۵۰۰۰( درصـد    ۵۰و  )  کيلوگرم در هکتار   ۱۲۵۰ و   ۷۵۰

ترتيب، بـراي وزن بقايـاي    به)  کيلوگرم در هکتار   ۲۵۰۰ و   ۱۵۰۰

منظور تعيين ميزان   به. گياهان ذرت، کلزا، آفتابگردان و گندم بود      

عناصر موجود در خاک محل آزمايش قبـل از کاشـت، از عمـق              

ري صـورت   بـردا  متر خاک مزرعه توسط آگر نمونه      سانتي ۰-۳۰

گـرم در کيلـوگرم      ميلـي  ۱۲/۰گرفت و ميزان نيتروژن کل خاک       

مل شخم، ديسک    عمليات زراعي انجام شده شا     .خاک تعيين شد  

هـا  ابعـاد کـرت   . باشدها و مرزبندي مي   جهت خرد کردن کلوخه   

بعـد از مرزبنـدي در هـر کـرت          . مربع در نظر گرفته شد     متر ۱۵

صـورت   به شـده بـه    ميـزان محاسـ    بقاياي گياهي مـورد نظـر بـه       

د و ســپس بــا گــاوآهن شــيکنواخــت در ســطح خــاک پخــش 

کـود نيتـروژن در دو      . دار با خاک کامالً مخلوط گرديـد      برگردان

نوبت، يک دوم در زمان کاشـت و يـک دوم در زمـان حـداکثر                

صـورت   هاي مـورد نظـر بـه      ها براساس تيمار  زني در کرت   پنجه

هکتـار در نظـر     کيلوگرم در    ۱۰۰کود فسفر   . دستپاش پخش شد  

 ۲۰۰رقم گندم مورد کاشت شيراز بود که بـه ميـزان            . گرفته شد 

کيلوگرم در هکتار، با استفاده از دسـتگاه خطـي کـار پنوماتيـک              

بـراي  . دور آبياري هشت روزه در نظـر گرفتـه شـد          . کشت شد 

 گـرم در    ۳۰کش توتـال براسـاس      هاي هرز از علف   کنترل علف 

 رشـد جهـت تعيـين ارتفـاع         در انتهاي فصل  . هکتار استفاده شد  

بوته، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و             

صورت تـصادفي از هـر        بوته به  ۸کارايي مصرف نيتروژن تعداد     

کرت انتخاب شد، و سپس براي تعيين عملکردهاي بيولوژيک و         

بـا جـدا    . مربع از هر کرت برداشت و توزين گرديد       ک متر دانه ي 

ها از کـاه و کلـش و وزن کـردن آنهـا عملکـرد دانـه                 هکردن دان 

کارايي مصرف نيتروژن بـا اسـتفاده از معادلـه زيـر         . دست آمد  به

  :محاسبه شد

  =کارايي مصرف نيتروژن

 و  )۱جـدول   ( تجزيه آماري شدند     SASافزار   وسيله نرم  ها به  داده

  .ها توسط آزمون دانکن انجام شدمقايسه ميانگين

  

  يج و بحثنتا

  ارتفاع بوته

هاي نيتروژن، نوع بقايا و ميـزان بقايـا بـر ارتفـاع بوتـه               اثر عامل 

 ۳/۸۷(بيــشينه ميــزان ارتفــاع بوتــه ). ۱جــدول (دار بــود معنــي

دسـت   کيلوگرم نيتروژن در هکتـار بـه       ۱۸۰در سطح   ) متر سانتي

داري بـا سـاير سـطوح نيتـروژن تفـاوت        صورت معني آمد که به  

گـزارش نمودنـد    ) ۱۵(خـان و همکـاران      . )۲ جدول(نشان داد   

هاي ارتفاع بوته گندم با مصرف کود نيتروژن در مقايسه با کرت          

دليل اثر مثبت نيتروژن بـر    شاهد افزايش يافت که ممکن است به      

تحريک رشد گياه، قابليت دسترسي بيشتر گياه به عناصر غذايي،          

ي گياهي  افزودن بقايا . و بهبود ظرفيت نگهداري آب خاک باشد      

  باعث کاهش ارتفاع بوته گندم گرديد و بيشينه ارتفـاع بوتـه در             
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  اعي گندمهاي زر تجزيه واريانس ويژگي.۱جدول 

  .باشند دار مي  درصد داراي اختالف معني۱ و ۵ترتيب در سطح  به: ** و  *

  

دست آمـد کـه بـا تيمـار بقايـاي آفتـابگردان             تيمار بدون بقايا به   

داري نداشت و کمينه ارتفاع بوته در تيمار کـاربرد          اختالف معني 

 ۲۵چنين با افزايش ميـزان بقايـا از          هم. دست آمد بقاياي گندم به  

داري افـزايش   طـور معنـي    درصد ارتفاع بوته نيز به     ۵۰درصد به   

طور کلي در مقايـسه بـا تيمـار شـاهد افـزودن بقايـاي               به. يافت

  .گياهي باعث کاهش ارتفاع بوته گندم شد

  

  تعداد سنبله در واحد سطح

ـ    يه وار يج تجز ينتا  يهـا ن عامـل يانس نشان داد که برهمکنش ب

ا بر تعداد سنبله در واحد سطح       يزان بقا يا و م  يتروژن، نوع بقا  ين

تـروژن تعـداد سـنبله در       يش ن يبا افزا ). ۱جدول  (دار بود   يمعن

لـوگرم  ي ک ۱۸۰نه آن در سطح     يشيافت و ب  يش  يواحد سطح افزا  

 ۹۰ و   ۱۳۵دسـت آمـد کـه بـا سـطوح           تروژن در هکتـار بـه     ين

). ۲جـدول   ( نشان نـداد     يداريلوگرم در هکتار اختالف معن    يک

ـ  در مقا  ياهيـ  گ ياي بقا  کاربرد يطورکلبه مـار شـاهد    يسه بـا ت   ي

 يايکن نوع بقايباعث کاهش تعداد سنبله در واحد سطح شد، ل

 بر تعداد سنبله در واحد سـطح نـشان          ير متفاوت يکار رفته تأث  به

ـ مار کاربرد بقا  ي که در ت   ياداد به گونه    آفتـابگردان تفـاوت     ياي

زان يـ ش ميافـزا .  نشدديدهمار شاهد   يسه با ت  ي در مقا  يداريمعن

دار يش تعداد سنبله در واحد سطح شد که معن      يا باعث افزا  يبقا

ـ تـروژن، نـوع بقا    يج بـرهمکنش سـطوح ن     ينتا. نبود زان يـ ا و م  ي

در ن تعـداد سـنبله      يانگيـ نه م يشيـ  نشان داد کـه ب     ياهي گ يايبقا

 لـوگرم ي ک ۱۸۰در سـطح    )  سنبله در مترمربـع    ۷۲۴(واحد سطح   

 ۵/۴۶۶(زان آن ينه ميا و کميامار بدون بقيتروژن در هکتار و تين

تروژن در هکتـار و     يلوگرم ن ي ک ۹۰در سطح   ) سنبله در مترمربع  

وجود . )۱شکل (دست آمد اه کلزا بهي گياي درصد بقا۲۵زان يم

ت ي در خاک باعـث بهبـود وضـع        يزان کاف ي به م  ييعناصر غذا 

 بـه مـاده     يل مواد فتوسـنتز   ي تبد ييش کارا ياه، افزا ي گ ياهيتغذ

). ۲۱( گـردد    يش تعداد سنبله بارور م    يجه افزا يتخشک و در ن   

مار برداشت  يافتند که تعداد سنبله در ت     يدر) ۷(امام و همکاران    

ا يسک زدن بقا  يا د ير خاک نمودن و     يسه با ز  يا در مقا  يکامل بقا 

  .شتر بوده استيب

  ميانگين مربعات  

  منابع تغييرات
درجه 

  آزادي
 ارتفاع بوته

تعداد سنبله 

در واحد 

  سطح

تعداد دانه 

  در سنبله

وزن 

هزار 

  دانه

  عملکرد دانه  عملکرد بيولوژيک

کارايي 

مصرف 

  نيتروژن

  ۳/۷۳۱۹۲**  ۹۷۲۶۳۶۵**  ۳۱۱۵۳۰۴۹ /۴**  ۶۹**  ۳/۱۷۲**  ۵/۳۰۹۱۶**  ۶/۷۲۷**  ۳  نيتروژن

  a ۹  ۵۹  ۲/۶۹۱۲  ۳/۵۰  ۵/۱۱  ۱/ ۲۲۵۹۶۶۷  ۴۰۶۷۹۵  ۵/۱۲۹خطاي 

  ۳/۲۹۲۵**  ۷/۲۶۰۸۳۹۸۴**  ۳/۵۲۶۰۸۷۴۶**  ۶۱**  ۸/۴۰۱**  ۹/۷۰۳۶۷**  ۶/۱۰۴۸**  ۳  نوع بقايا

  ns۹/۵۵  ns۲/۸۳۹۷  ns۵/۱۴  **۳/۱۲  ns۴/۲۷۱۵۹۵۱  ns۱/۴۷۸۷۱۷  ns۸/۱۰۶  ۹   نوع بقايا×نيتروژن 

 b  ۲۷  ۸/۱۰۱ ۹۲۶۳  ۵/۴۹ ۱۴  ۴/۷۲۱۳۷۸۳ ۹/۱۲۲۹۵۸۰ ۴/۱۳۶خطاي 

  ns۸/۲۴۲۵  *۶/۵۹  ns۰۳/۰  **۲/ ۱۰۱۲۵۲۰۰۱  **۲/۱۵۰۸۵۰۱۳  **۹/۱۶۸۲  ۲/۳۴۶**  ۱  ميزان بقايا

  ns۹/۱۳  *۲/۹۹۵۰  ns۵/۳۹  ns۴/۵  ns۱/ ۶۳۰۳۱۴۷  ns۷/۹۳۰۳۳۶  ns۲/۱۳۶  ۳   ميزان بقايا×نيتروژن 

  ns۷/۳۹  **۴/۹۱۱۳  ns۶/۳۹  **۵/۳۴  ns۳/۱۱۶۱۸۶۹۴  ns۵/۱۴۷۵۷۹۵  ns۹/۱۶۴  ۳   ميزان بقايا×نوع بقايا 

 × نوع بقايا ×نيتروژن 

  ميزان بقايا
۹  ns۹/۶  **۳/۱۱۷۰۵  ns۳/۲۰  **۳/۱۴  ns۲/۳۴۳۱۹۱۰  ns۳/۳۶۶۵۷۶  ns۳/۵۱  

 ۳/۱۰۸ ۶/۵۹۵۷۰۳ ۸/۳۳۳۸۱۵۲  ۴/۳ ۴/۱۴  ۶/۲۵۷۴ ۴/۴۱  ۶۰  خطاي کل



  ...ياي گياهان ذرت، کلزا، آفتابگردان و تأثير مقادير مختلف نيتروژن و بقا

۱۸۵  

   نيتروژن و بقاياي گياهي متفاوت بر ارتفاع بوته، عملکرد، اجزاي عملکرد و کارايي مصرف نيتروژن در گندماثر مقادير مختلف. ۲جدول 

  . درصد ندارند۵ براساس آزمون دانکن در سطح يداريمار اختالف معني هر تيحروف مشابه در هر صفت برا

  

  
  ي بر ميانگين تعداد سنبله در واحد سطحاثر برهمکنش سطوح نيتروژن، نوع بقايا و ميزان بقاياي گياه. ۱شکل 

  ارتفاع بوته  

 (cm) 

تعداد سنبله در 

  واحد سطح

تعداد دانه 

  در سنبله

وزن 

 (g)دانه  هزار

عملکرد 

  بيولوژيک

(kg ha-1) 

  عملکرد دانه

(kg ha-1) 

کارايي مصرف 

  نيتروژن

 نيتروژن

(kg ha-1) 
              

۴۵  c۷۷  b۳/۵۵۸ b۵/۳۸  b۴/۳۶ c۷/۱۴۱۰۴  d۴/۶۱۰۲  a۶/۱۳۵  

۹۰  bc۹/۸۰  a۱/۵۷۶ a۳/۴۲  b۳/۳۶ c۷/۱۴۳۹۸  c۲/۶۴۴۰  b۵/۷۱  

۱۳۵  b۵/۸۲  a۴/۶۰۹ a۷/۴۲  a۵/۳۷ b۵/۱۵۲۳۰  b۳/۶۸۲۳  c۵/۵۰  

۱۸۰  a۳/۸۷  a۳/۶۱۷ a۹/۴۲  a۱/۳۹ a۳/۱۶۰۶۳  a۳/۷۲۴۶  d۲/۴۰  

                نوع بقايا

  a۶/۸۸  a۱/۶۴۹ a۱/۴۶  a۱/۳۹ a۲/۱۶۷۱۲  a۱/۷۹۰۵  a۶/۸۷  )شاهد(بدون بقايا 

  b۵/۷۹  b۵۷۳ bc۵/۴۱  bc۲/۳۷ bc۱۴۵۹۲  c۲/۶۲۹۶  c۹/۷۰  ذرت

  b۶/۸۰  b۷/۵۵۳ d۳/۳۸  c۳/۳۶ bc۱۴۶۶۳  c۳/۶۱۶۴  c۵/۶۹  کلزا

  a۱/۸۵  a۱/۶۱۵ b۹/۴۲  ab۸/۳۷ b۷/۱۵۰۹۲  b۹/۶۹۱۲  b۲/۷۷  آفتابگردان

  c۹/۷۵  b۵/۵۶۰ cd۳/۳۹  c۱/۳۶ c۷/۱۳۶۸۶  c۷/۵۹۸۶  c۹/۶۶  گندم

                ميزان بقايا

  b۵/۸۰  a۴/۵۸۶ a۲/۴۲  a۳/۳۷ a۸/۱۵۷۴۴  a۱/۶۹۶۰  a۷/۷۷   درصد۲۵

  a۴/۸۳  a۲/۵۹۴ b۴۱  a۳/۳۷ b۸/۱۴۱۵۳  b۶۳۴۶  b۲/۷۱   درصد۵۰



  ۱۳۹۲/ دهم شماره  /  سومسال / وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فر مجله

  

۱۸۶  

  تعداد دانه در سنبله
هـاي نيتـروژن، نـوع    نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر عامل     

دار بـود   بقايا و ميزان بقايا بر تعداد دانـه در سـنبله گنـدم معنـي              

ترتيـب، در    بيشينه و کمينه تعداد دانـه در سـنبله بـه          ). ۱جدول  (

بـا  . دسـت آمـد   نيتروژن در هکتار بـه     کيلوگرم   ۴۵ و   ۱۸۰سطح  

 کيلوگرم در هکتار تعـداد دانـه در         ۹۰ به   ۴۵افزايش نيتروژن از    

) ۸(ايـوانز   ). ۲جـدول   (داري افـزايش يافـت      طور معني سنبله به 

. بيان کرد که تأثير نيتروژن بر تعداد دانه در سـنبله مثبـت اسـت              

ن بقايـاي   تعداد دانه در سنبله گندم تحت تأثير نوع بقايـا و ميـزا            

اي که بيشينه تعداد دانه افزوده شده به خاک قرار گرفت، به گونه     

در تيمار شاهد و کمينـه آن در تيمـار افـزودن            ) ۱/۴۶(در سنبله   

داري بـه ميـزان     طور معني دست آمد که به   به) ۳/۳۸(بقاياي کلزا   

عبـارت ديگـر بيـشينه درصـد        به). ۲جدول  ( کاهش يافت    ۹/۱۶

سنبله در تيمار افزودن بقاياي گياهي کلزا و کاهش تعداد دانه در  

بـا افـزايش    . دسـت آمـد   کمينه آن در تيمار بقاياي آفتابگردان به      

داري کـاهش   طـور معنـي   ميزان بقايا تعداد دانه در سنبله گندم به       

 و  يو حجـاز  ) ۷(ج امـام و همکـاران       يج با نتا  ين نتا يکه ا  يافت،

نشان ) ۲۲(ران   و همکا  يصادق.  داشت يخوانهم) ۱۲(همکاران  

ـ ن تعداد دانه در سنبله در گنـدم د        يدادند که باالتر   م از کـاربرد    ي

دسـت آمـده    ج به يدست آمد که با نتا     گندم به  ياي درصد بقا  ۱۰۰

ن درصد کـاهش    ي کمتر يطورکلبه. رت دارد ين پژوهش مغا  يدر ا 

 آفتابگردان بود کـه     يايتعداد دانه در سنبله مربوط به افزودن بقا       

  . با ذرت نشان نداديدارياختالف معن

  

  وزن هزار دانه

ـ تروژن، نوع بقا  ي ن يهابرهمکنش عامل  ـ زان بقا يـ ا و م  ي ا بـر وزن   ي

ج نـشان داد کـه      ينتـا ). ۱جـدول   (دار بـود    يهزار دانه گندم معن   

لـوگرم  ي ک ۱۸۰در سطح   )  گرم ۱/۳۹(نه وزن هزار دانه گندم      يشيب

 لـوگرم ي ک ۱۳۵دسـت آمـد کـه بـا سـطح           تروژن در هکتار بـه    ين

نـه آن در    ي نداشـت و کم    يداريتروژن در هکتـار تفـاوت معنـ       ين

دست آمد کـه بـا سـطح        تروژن در هکتار به   يلوگرم ن ي ک ۹۰سطح  

). ۲جـدول   ( نداشـت    يداريلوگرم در هکتار تفاوت معنـ     ي ک ۴۵

 باعث تفاوت در وزن هـزار دانـه شـد بـه             ياهي گ يايکاربرد بقا 

ـ ون بقا مار بد ينه وزن هزار دانه در ت     يشي که ب  ياگونه دسـت  ا بـه  ي

 نداشـت و    يداري آفتابگردان اختالف معن   يايمار بقا يآمد که با ت   

ـ مـار بقا  يدست آمد که با ت     گندم به  يايمار بقا ينه آن در ت   يکم  ياي

ج اثرات برهمکنش   ينتا.  نداشت يداريکلزا و ذرت اختالف معن    

ر سطوح  ي تحت تأث  يداريطور معن نشان داد که وزن هزار دانه به      

، )۱جــدول (ا قــرار گرفــت يــزان بقايــا و ميــ نــوع بقاتــروژن،ين

ـ  درصـد بقا   ۲۵که در سـطح      يطور به  ۱۳۵ گنـدم همـراه بـا        ياي

ـ تروژن در هکتار وزن هزار دانه در مقا       يلوگرم ن يک مـار  يسه بـا ت   ي

تروژن در هکتار بـه     يلوگرم ن ي ک ۱۸۰در سطح   ) ايبدون بقا (شاهد  

ا از  يزان بقا يافزودن م . )۲شکل  (افت  ي درصد کاهش    ۲/۲۲زان  يم

ن ي که کمتر  ياگونهن روند شد به   ير ا يي درصد باعث تغ   ۵۰ به   ۲۵

تروژن در هکتار و يلوگرم ني ک۱۸۰زان وزن هزار دانه در سطح       يم

 يرمعـدن يجـه غ  يدست آمد که ممکـن اسـت در نت         کلزا به  يايبقا

 و همکـاران    يجـان يعل. تروژن باشـد  يرمتحرک شدن ن  يشدن و غ  

 بـر   يداريصورت معن  ذرت به  ياير بقا ينشان دادند که مقاد   ) ۱(

زان وزن  يـ ن م يشتريـ کـه ب   ينحوگذارد، به ير م يوزن هزار دانه تأث   

 ۵۰زان آن در حالت     ين م يا و کمتر  يهزار دانه در حالت بدون بقا     

) ۱۲( و همکـاران     ين حجـاز  يچنـ  هـم . دست آمد  ا به يدرصد بقا 

 نه وزن هزار دانـه گنـدم در هـر دو سـال      يشيگزارش کردند که ب   

تـروژن در   يلـوگرم ن  ي ک ۱۵۰ا و سطح    يمار بدون بقا  يش در ت  يآزما

گزارش کردند کـه    ) ۲۳( و همکاران    يصالح. دست آمد هکتار به 

ـ  مختلـف بقا يهـا مـار ين تيا قرمز بيوزن صد دانه لوب    گنـدم  ياي

نه وزن صد دانه در     يشيکه ب  يطور نشان داد، به   يداريتفاوت معن 

ـ  درصـد وزن بقا    ۷۵ار  مـ ينـه آن در ت    ي درصد و کم   ۵۰مار  يت  ياي

  .دست آمدگندم به

  

  عملكرد بيولوژيك
هـاي نيتـروژن، نـوع بقايـا و ميـزان بقايـا بـر عملکـرد             اثر عامل 

نتايج نشان داد که با افزايش      ). ۱جدول  (دار بود   بيولوژيک معني 

داري افـزايش يافـت و      طور معنـي  نيتروژن عملکرد بيولوژيک به   

  در )  کيلـوگرم در هکتـار     ۳/۱۶۰۶۳(بيشينه عملکـرد بيولوژيـک      



  ...ياي گياهان ذرت، کلزا، آفتابگردان و تأثير مقادير مختلف نيتروژن و بقا

۱۸۷  

  
  

  موزن هزار دانه گند اثر برهمکنش سطوح نيتروژن، نوع بقايا و ميزان بقاياي گياهي بر. ۲شکل 

  

دست آمد که بـا تيمـار        کيلوگرم نيتروژن در هکتار به     ۱۸۰تيمار  

داري نداشـت و     کيلوگرم نيتروژن در هکتار اختالف معنـي       ۱۳۵

 ۷/۱۴۱۰۴(گرم نيتـروژن در هکتـار        کيلـو  ۴۵کمينه آن در تيمار     

کاربرد کود نيتروژن   ). ۲جدول  (دست آمد   به) کيلوگرم در هکتار  

تواند با توسعه رشد رويشي و دوام بيشتر سطح برگ وساقه،           مي

سبب افزايش عملکرد بيولوژيک گياه شود که اين نتايج با نتايج           

چنـين بيـشينه     هـم . خـواني داشـت   هم) ۲۲(صادقي و همکاران    

ان عملکرد بيولوژيک در تيمـار بـدون بقايـا و کمينـه آن در               ميز

داري بـا   دسـت آمـد کـه اخـتالف معنـي         تيمار بقاياي گنـدم بـه     

عبارت ديگر، هرچند   به. تيمارهاي بقاياي کلزا و ذرت نشان نداد      

داري عملکرد بيولوژيک گندم    طور معني افزودن بقاياي گياهي به   

ر تيمار افزودن بقاياي    را کاهش داد ولي کمترين درصد کاهش د       

 ۵۰ بـه    ۲۵افـزايش ميـزان بقايـا از        . آفتابگردان مشاهده گرديـد   

 ۲/۱۱داري بـه ميـزان      طور معنـي  درصد عملکرد بيولوژيک را به    

  .درصد کاهش داد

  

  عملکرد دانه

هـاي نيتـروژن، نـوع    نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر عامل     

بـا  ). ۱جـدول   (دار بـود    نيبقايا و ميزان بقايا بر عملکرد دانه مع       

داري افزايش يافـت و     طور معني افزايش نيتروژن عملکرد دانه به    

 ۱۸۰در سـطح    )  کيلوگرم در هکتار   ۳/۷۲۴۶(بيشينه عملکرد دانه  

در آزمايشي  ). ۲جدول  (دست آمد   کيلوگرم نيتروژن در هکتار به    

بيشترين ميزان عملکرد دانه    ) ۱۱(توسط هالوورسون و همکاران     

 بـين (نيتـروژن در هکتـار       کيلـوگرم    ۱۰۱يم بـا مـصرف      گندم د 

 سطوح نيتروژن و ميزان بقايای مصرفی
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دسـت  بـه )  کيلوگرم نيتروژن در هکتار    ۳۴ و   ۶۷،  ۱۰۱هاي  تيمار

کار رفته قـرار    عملکرد دانه تحت تأثير نوع بقاياي گياهي به       . آمد

 ۱/۷۹۰۵(گرفـت، بيـشينه عملکـرد دانـه در تيمـار بـدون بقايــا       

در ) گرم در هکتار   کيلو ۷/۵۹۸۶(و کمينه آن    ) کيلوگرم در هکتار  

هـاي بقايـاي کلـزا و     دست آمد که با تيمـار     تيمار بقاياي گندم به   

ايـن نتـايج بـا نتـايج ريگـر و      . داري نداشـت ذرت تفاوت معني 

در مــورد بيــشتر بــودن ) ۷(و امــام و همکــاران ) ۲۱(همکــاران 

کمتـرين درصـد    . عملکرد دانه در تيمار بدون بقايـا مـشابه بـود          

دم در مقايسه با تيمار شـاهد مربـوط بـه           کاهش عملکرد دانه گن   

بـا  .  درصـد بـود    ۳/۱۴اضافه نمودن بقاياي آفتابگردان به ميـزان        

داري  طور معنـي   درصد عملکرد دانه به    ۵۰ به   ۲۵افزودن بقايا از    

) ۲۳(صـالحي و همکـاران      .  درصد کـاهش يافـت     ۶/۹به ميزان   

ث  درصد باع  ۷۵گزارش کردند که افزايش بقاياي گندم به ميزان         

  .کاهش عملکرد دانه لوبياي قرمز شد

  

  کارايي مصرف نيتروژن

هاي نيتروژن، نوع بقايا و ميزان بقايا بر کارايي مـصرف           اثر عامل 

بيشينه و کمينه کارايي مصرف     ). ۱جدول  (دار بود   نيتروژن معني 

 کيلـوگرم نيتـروژن در      ۱۸۰ و   ۴۵ترتيـب در سـطوح      نيتروژن به 

گزارش کردند کـه بـا      ) ۲۶(اران  ژائو و همک  . دست آمد هکتار به 

يابـد  افزايش ميزان نيتروژن، کارايي مصرف نيتروژن کاهش مـي        

دهنده پايين بودن سـودمندي نيتـروژن در ايـن شـرايط            که نشان 

طـور  با افزودن بقاياي گياهي کارايي مصرف نيتـروژن بـه         . است

اي که بيـشينه کـارايي مـصرف        داري کاهش يافت، به گونه    معني

 تيمار بدون بقايا و کمينه آن در تيمار بقايـاي گنـدم             نيتروژن در 

هـاي بقايـاي کلـزا و ذرت تفـاوت       دسـت آمـد کـه بـا تيمـار         به

از ميان بقاياي گياهي افـزوده شـده کمتـرين          . داري نداشت  معني

، در تيمـار    ) درصد ۸/۱۱(درصد کاهش کارايي مصرف نيتروژن      

) ۱۶(بليـدو  لـوپز بليـدو و لـوپز    . بقاياي آفتابگردان مشاهده شد 

گزارش نمودند که کاهش کـارايي مـصرف نيتـروژن در کـشت             

متوالي گندم ناشي از کاهش عملکـرد محـصول و عـدم وجـود              

. باشدتوان مناسب استفاده از نيتروژن قابل دسترس در خاک مي         

 درصد کارايي مـصرف     ۵۰ درصد به    ۲۵با افزايش ميزان بقايا از      

بـه عبـارت    ). ۲جدول  (داري کاهش يافت    طور معني نيتروژن به 

متحـرک  رسد افزودن بقاياي گياهي باعـث غيـر       نظر مي ديگر، به 

  .شودشدن نيتروژن مي

  

  گيري نتيجه

نتــايج ايــن پــژوهش نــشان داد کــه بــا افــزايش کــود نيتــروژن 

داري افـزايش   طـور معنـي   پارامترهاي رشد و عملکرد گنـدم بـه       

ري تحـت   داطـور معنـي   يافتند و کارايي مصرف نيتروژن نيز بـه       

کـه بـا     طـوري  تأثير تيمارهاي مختلف نيتروژن قـرار گرفـت، بـه         

. افزايش ميزان نيتروژن کارايي مـصرف نيتـروژن کـاهش يافـت           

تواند رشد  کار رفته مي  چنين نتايج نشان داد که نوع بقاياي به        هم

اي که با کـاربرد  و عملکرد گندم را تحت تأثير قرار دهد به گونه     

ارتفـاع بوتـه، اجـزاي عملکـرد،        (ه صفات   بقاياي آفتابگردان کلي  

) عملکرد بيولوژيک، عملکرد دانـه و کـارايي مـصرف نيتـروژن           

داري در مقايـسه بـا کـاربرد سـاير بقايـاي گيـاهي         طور معنـي   به

گيري شده در تيمـار     هر چند بيشينه صفات اندازه    . افزايش يافت 

دست آمـد لـيکن ميـزان بقايـاي مـصرفي      بدون بقاياي گياهي به 

گيري شـده را تحـت تـأثير قـرار          سته است که صفات اندازه    توان

 بـه   ۲۵کار رفتـه از      اي که با افزايش ميزان بقاياي به      دهد به گونه  

جز ارتفاع بوته و تعداد سنبله در واحد          درصد کليه صفات به    ۵۰

اثـرات منفـي    ) ۳(بحراني  . داري کاهش يافتند  طور معني سطح به 

کـاربرد  . اهان را گزارش نمـود    بقاياي زياد بر عملکرد و رشد گي      

 عملکـرد و اجـزاي      تـروژن بقاياي گيـاهي همـراه بـا مـصرف ني         

اي کـه در هـر نـوع از         عملکرد را تحت تأثير قرار داد، به گونـه        

بقاياي گياهي با افـزايش نيتـروژن عملکـرد و اجـزاي عملکـرد              

که در کوتاه مدت امکـان کـاهش عملکـرد           با اين . افزايش يافت 

رسد که در بلند مـدت پـس از بـه تعـادل             ظر مي نوجود دارد، به  

رسيدن ميزان تجزيه ماده آلي با ميزان افزوده شدن آن به خـاک،             

چنـد   رسـد هـر   نظر مي بنابراين به . عملکرد مطلوبي حاصل شود   

کاربرد بقاياي گياهي باعث کـاهش عملکـرد دانـه گنـدم شـده               

اقل  درصـد حـد    ۲۵است، لذا کاربرد بقاياي آفتابگردان به ميزان        
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که با توجه    ضمن اين . کاهش عملکرد را به همراه خواهد داشت      

هاي شـيميايي   بار و خسارت ناشي از مصرف کود      به اثرات زيان  

شـود، اسـتفاده از تنـاوب زراعـي         که به محيط زيست وارد مـي      

صحيح با توجه به شرايط منطقه و باقي گذاشتن بقايا بـه ميـزان              

ان يـک راهکـار جهـت    عنـو توانـد بـه  مناسب در بلند مدت مـي   

  .دستيابي به کشاورزي پايدار باشد
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